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technika celowania genowego, czyli wyłączania specyficznych genów u myszy, 
mysie modele wielu ludzkich chorób





MEDYCYNA REGENERACYJNA

wykorzystanie komórek macierzystych  

w inżynierii tkankowej

(terapia uszkodzonych narządów i tkanek)

Choroby układu krwiotwórczego

Uszkodzenia skóry

Ubytki kostne

Zawał mięśnia serca

Udar mózgu

Parkinsonizm

Cukrzyca

Dystrofie mięśni

Toksyczne uszkodzenie wątroby



Komórka macierzysta

zdolność do nieograniczonych podziałów

daje początek co najmniej jednemu typowi 
zróżnicowanych komórek 



Komórki macierzyste

 embrionalne

 izolowane z dojrzałego organizmu

 izolowane z krwi pępowinowej



Embrionalne 

komórki macierzyste

Gastrulacja

Ektoderma

Mezoderma

Endoderma

Pierwotne komórki  rozrodcze

Tkanka nerwowa

Skóra

Szpik kostny i krew

Mięśnie i kości

Płuca,wątroba, trzustka

Przełyk, żołądek, jelito

Multipotencjalne komórki macierzyste

NSCs/ SSCs

HSCs/MSCs/tkankoweSCs

NarządoweSCs/jelitoweSCs

Embrionalne 

komórki macierzyste

Gastrulacja

Pierwotne komórki 
rozrodcze

Ektoderma

Mezoderma

Endoderma

Tkanka nerwowa / NSCs

Skóra / SSCs

Szpik kostny i krew / HSCs, MSCs

Mięśnie i kości/ tkankoweSCs

Płuca, wątroba, trzustka /  narządowo-specyficzneSCs

Przełyk, żołądek, jelito/ jelitoweSCs



Komórki macierzyste

 embrionalne

 izolowane z dojrzałego organizmu

 izolowane z krwi pępowinowej



50µm

Totipotencjalna komórka macierzysta daje początek
złożonemu organizmowi

1013 komórek

250 typów morfologicznie zróżnicowanych komórek i około 2 000 typów komórek 

rozróżnialnych metodami immunologicznymi i biochemicznymi



totipotencjalna 
komórka zygoty

pluripotencjalne 
komórki zarodkowe

pluripotencjalne 
zarodkowe

komórki rozrodcze

gonady

multipotencjalne 
komórki macierzyste

multipotencjalne 
komórki macierzyste
tkankowo-specyficzne

organy i tkanki

komórki macierzyste 
układu krwiotwórczego 

komórki macierzyste 
centralnego układu nerwowego 

komórki macierzyste 
mięśni 

komórki macierzyste 
skóry 







Embryonic stem (ESC) cells
cultivated on feeder layer

Cultivationof ESC in hanging drops

Formation of embryoid bodies 

Platingof embryoid bodies (between 

day 5 and 7) into endo-, ecto- and 

mesodermal cells

Transfer of embryoid bodies to bacteriological
plates and cultivation in suspension

d0

d3

d5

d5 + 16

Days



 Loren J. Field, Indiana Univ. - kardiomiocyty

 Gerard Bain i David I Gottlieb, Washington Univ. 
School of Medicine – neurony in  vitro

 Terrence Deacon, Harvard Medical School – neurony in 
vivo



Różnicowanie in vitro embrionalnych komórek macierzystych

Trzustka

SerceMięśnie szkieletowe

Wątroba

Układ nerwowy



 James A. Thomson, Univ. Wisconsin 

 John D. Gearhart, Roger Pedersen, John Hopkins 
Univ.



5 d

51 d

Morphology of a human embryo and fetusBlastocysta i zarodek człowieka



Pluripotencjalne komórki wewnętrznej 
masy komórkowej ludzkiej blastocysty 

-zdolne do różnicowania w komórki z 3 warstw germinalnych

- różnicują in vitro pod nieobecność czynników wzrostu 
warunkujących samoodnawianie komórek macierzystych

- niski poziom spontanicznego różnicowania podczas pasaży

- aktywność alkalicznej fosfatazy 

- markery powierzchniowe: SSEA-3(stage specyfic embryonic antigen)
SSEA-4, TRA-1-60, TRA-1-81, GCTM-2

- ekspresja telomerazy

- ekspresja czynnika transkrypcyjnego Oct4 regulującego ekspresję genów



Charakterystyka 
embrionalnych komórek macierzystych

 niezdefiniowany potencjał proliferacyjny

 stabilny diploidalny kariotyp

 zdolność do wzrostu klonalnego

 formowanie potworniaków

 wielokierunkowe różnicowanie in vitro

 możliwość manipulacji genetycznych



GGEERROONN Melno Park, Calif. lluuddzzkkiiee,,  mmaałłppiiee

PPLLUURRIIOONN White Plains, New York lluuddzzkkiiee

IINNFFIIGGEENN DeForest, Wisc. bbyyddllęęccee

AAddvvaanncceedd  CCeellll  TTeecchhnnoollooggyy Worcester, Mass. bbyyddllęęccee,,  śśwwiińńsskkiiee,,

lluuddzzkkiiee

OOrriiggeenn  TThheerraappeeuuttiiccss San Francisco, Calif. kkuurrzzee,,  bbyyddllęęccee

SStteemm  CCeellll  SScciieenncceess Monash, Australia śśwwiińńsskkiiee,,  sszzcczzuurrzzee

MMIIDDAASS North Grafton, Mass. śśwwiińńsskkiiee

AAVVIIGGEENNIICCSS Athens, Georgia kkuurrzzee

BBiiootteecchhnnoollooggyy

RRssrrcchh&&DDeevveellooppmmeenntt

Peoria, III. śśwwiińńsskkiiee

Embrionalne komórki macierzyste - sektor komercyjny
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CytoTherapeutics

CytoTherapeutics
Progenitor, Novartis

kości twarzowe



 terapia komórkowa - transplantacja dopaminergicznych neuronów 

 identyfikacja czynników stymulujących neurogenezę

 określenie funkcji genów w różnicowaniu neuronów i komórek 
glejowych

 modelowanie funkcji neuronów

 badania farmaceutyków

Wykorzystanie hodowanych in vitro ludzkich neuronów



szpik kostny         komórki nerwowe komórki mięśnia    komórki trzustki 

serca

Perspektywy badań komórek macierzystych

Komórki/tkanki dla celów terapeutycznych

Badanie leków, 

testy cytotoksyczności

Badanie rozwoju, 

kontroli genów

Pluripotencjalne komórki macierzyste 

w hodowli in vitro



Komórki macierzyste

 embrionalne

 izolowane z dojrzałego organizmu

 izolowane z krwi pępowinowej



Właściwości somatycznych komórek 
macierzystych:

- wydłużony cykl komórkowy
- wysoki potencjał proliferacyjny
- lokalizacja w chronionych niszach 
- zdolność do odtwarzania uszkodzonej tkanki, 

w której rezydują
- wydłużony czas życia



Wykorzystanie kliniczne:

Leczenie oparzeń i trudno gojących się ran

Leczenie chorób układu krwiotwórczego

Leczenie ubytków kostnych 



w dojrzałym organizmie tkankowo swoiste komórki macierzyste 
posiadają zdolność do różnicowania w komórki tego narządu 

lub tkanki, dla której stanowią tzw. pulę komórek rezerwowych 

komórki macierzyste obecne w różnych narządach 
mogą  różnicować w komórki innych tkanek –

wykazywać tzw. plastyczność 

alternatywna teoria tłumacząca  plastyczność  -
współzawodnictwo o wspólne nisze w tkankach



SDF-1SDF-1

CXCR4+

CXCR4+

Współzawodnictwo komórek macierzystych o wspólne nisze wynika ze zbliżonego repertuaru
molekuł adhezyjnych i receptorów na ich powierzchni.

Nisze komórek macierzystych w tkankach obwodowych mogą zawierać zbliżone ligandy
dla molekul adhezyjnych komórek macierzystych i/lub wydzielać podobne czynniki chemotaktyczne.

Krążące komórki macierzyste mogą osiedlać się w zbliżonych pod względem wydzielanych
chemoatraktantów i ulegających ekspresji molekul adhezyjnych niszach w różnych tkankach.



nabłonek 
jelita

skóra

zarodek

szpik
kostny

Kontrola transdukcji 
sygnału w niszy

różnicowanie

embrionalne 
komórki

macierzyste

przejściowo
namnażające się 

komórki

terminalnie
zróżnicowane

komórki

proliferacja

tkankowo-specyficzne
komórki macierzyste

Nisze warunkują właściwości komórek macierzystych 
i przejściowo namnażających się



Strategie wyprowadzania z komórki macierzystej 
zróżnicowanego potomstwa

Podział asymetryczny
identyczna fenotypowo komórka macierzysta 
i komórka zdeterminowana do różnicowania 

Podział symetryczny
dwie potomne komórki macierzyste 

lub dwie przeznaczone do różnicowania
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Komórka macierzysta warstwy 

germinalnej 

Komórka zdeterminowana

warstwy germinalnej

tkanka łączna

skóry właściwej

komórki warstwy bazalnej

komórki warstwy kolczystej

komórki warstwy ziarnistej

warstwy złuszczającego się

naskórka

błona podstawna











Keratynocyty izolowane z naskórka

Badania na poziomie klonów wykazały obecność 3 typów keratynocytów, tworzących:

holoklony - tworzone przez właściwe komórki macierzyste, 

nieograniczony potencjał proliferacyjny

meroklony - tworzone przez przejściowo namnażające się komórki

paraklony - tworzone przez komórki o bardzo ograniczonym potencjale 

proliferacyjnym (max 15 podziałów) -komórki terminalne



Monitorowanie jakości hodowli keratynocytów pod 
względem przydatności do transplantacji

- wykazanie obecności holoklonów

- okresowa analiza klonalna pod względem potencjału klonogennego 

i proliferacyjnego

- procent nie rozwiniętych kolonii w hodowli



Użycie komórek szpiku kostnego w likwidacji 
blizn pozawałowych – plastyczność komórek macierzystych

- przeszczepy autologiczne

- multipotencjalne komórki mogą różnicować 

w kardiomiocyty, endotelium, komórki mięśni gładkich

- identyfikacja komórek multipotencjalnych na podstawie 

ekspresji  c-Kit i braku Lin 

- multipotencjalne komórki szpiku hodowane in vitro

w celu indukcji ekspresji białek charakterystycznych 

dla poszczególnych typów komórek



strefa zawału
strefa zawału

strefa graniczna

strefa zawału strefa graniczna

zawiesina komórek macierzystych

aplikowana do strefy granicznej



Komórki macierzyste

 embrionalne

 izolowane z dojrzałego organizmu

 izolowane z krwi pępowinowej



fuzja

transfer jądra 

komórki somatycznej
komórki 

totipotencjalne
blastocysta

hodowla pluripotentnych 

komórek macierzystych

KLONOWANIE TERAPEUTYCZNE

Ian Wilmut i owca “Dolly“ (1997)


